追加接種用説明書（ファイザー）

សម្រាប់វ៉ាក់សាំង
ម្រក ុម ុៃ Pfizer

クメール語

(ណែ េីន ឆ្នាំ2022)

សេចក្ត ីណែនាំអាំពីវ៉ាក្់សាំងការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
(េម្រាប់ការចាក្់ដូេជាំរុញ(ស ើក្ទី3))
អាំពីវ៉ាក្់សាំងការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
វ៉ាក់សាំងនៃេះគឺជាផ្នែកមួ យនៃកមម វ ិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នែក់ជាតិ ៃិងតាមមូ លដ្ឋាៃសម្រាប់ការបង្ការនមនោគកូ រ៉ា ូណា (SARS-CoV-2)។
វ៉ាក់សាំងនៃេះម្រតូវបាៃឧបតថ មភនដ្ឋយថវ ិកាសធារណៈ ន ើយការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ នៃេះៃឹងមិៃគិតនថៃន ើយ។ ការចាក់ដូសជាំរុញ(នលើកទី3)
នៃេះគឺសម្រាប់អ្ែកផ្ដលាៃអាយុចាប់ពី 12 ឆ្ែាំន ើងនៅ។

ម្របេិទធភាពរបេ់វ៉ាក្់សាំង និង វ ិធីសស្រេតចាក្់វ៉ាក្់សាំង
វ៉ាក់សាំងផ្ដលៃឹងនតលជ
់ ូ ៃនលើកនៃេះគឺបាៃនលិតន ើងនដ្ឋយ Pfizer។ វ៉ាក់សុាំងនៃេះ ៃឹងបង្ការការនេញនោគសញ្ញានៃជាំងឺឆ្ៃងកូ វ ីដ19
នគបាៃោយការណ៍មកថ្ន េាំៃួៃអ្ង់ទីករៃឹងនកើៃន ើងនម្រេើៃជាង បន្ទាប់ពីបាៃចាក់ដូសជាំរុញនៃេះរ ួេកនុងរយៈនពល1ផ្ែនម្រកាយ
នបើនធៀបៃឹងេាំៃួៃអ្ង់ទីករផ្ដលបាៃនកើៃន ើងនៅរយៈនពលដូ េគ្នែបន្ទាប់ពីចាក់ដូសទី2។
ន្មេះវ៉ាក់សាំង
ថ្នែចា
ាំ ក់សេ់ដុាំ Comirnaty
ម្របសិទធនល ៃិងម្របសិទធភាព
ការបង្ការជាំងឺឆ្ៃងផ្ដលបងា ន ើងនដ្ឋយវ ីរុស SARS-CoV-2
ភាពញឹកញាប់ ៃិងេនន្ទៃេះនពលនវលានៃ
1ដង (នម្រកាយេនន្ទៃេះនពលកាំណត់ណាមួ យបន្ទាប់ពីបញ្ច ប់ការចាក់នលើកទី2 )
ការចាក់វ៉ាក់សាំង
*ការចាក់សេ់ដុាំ
បុគគលផ្ដលអាេចាក់វ៉ាក់សាំងបាៃ
អ្ែ កផ្ដលអាយុចាប់ពី 12 ឆ្ែនាំ ើង
បរ ិាណវ៉ាក់សាំង
1 ដង= 0.3 ml (ចាក់ 1 ដង)
⚫ នដ្ឋយផ្នែកតាមេាប់សតីពកា
ី រចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ រយៈនពលនៃការចាក់ដូសជាំរុញគឺាៃគាៃតែុសគ្នែនៅតាមបុគគលៃីមួយៗ (បេចុបបៃែ គឺេនន្ទៃេះពី
6-8ផ្ែ)។ សូ មពិៃិតយនមើល សេចក្ដ ីជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរមូ លដ្ឋានក្នុងតំបន់ដដលអ្ន ក្រេ់សៅ។
⚫ វ៉ាក់សាំងនៃេះអាេចាក់បាៃនដ្ឋយ មិៃគិតពីម្របនភទវ៉ាក់សាំងផ្ដលបាៃចាក់នៅនលើកទី1 ឬនលើកទី2 ន ើយ។
⚫ នទេះបីជាបាៃចាក់វ៉ាក់សាំងនៃេះជាដូ សជាំរុញក៏នដ្ឋយ ក៏មិៃម្របាកដថ្នអាេការពារការឆ្ៃ ងបាៃទ ាំងម្រស ុងន ើយ។
ការបៃត អ្ៃុវតត វ ិធាៃការទប់សាត់ការឆ្ៃ ងផ្ដលសមម្រសប គឺជានរឿងចាាំបាេ់នទេះបីជាបាៃឬ មិៃបាៃចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ក៏នដ្ឋយ។ មយ៉ា ងនទៀត
ការអ្ៃុវតត វ ិធាៃការទប់សាត់ការឆ្ៃ ងសមម្រសបជាបៃត នទៀត គឺជានរឿងចាាំបាេ់នទេះបីជាបាៃចាក់ឬមិៃបាៃចាក់វ៉ាក់សាំងក៏នដ្ឋយ។

បុគគ ណដ េិនអាចចាក្់វ៉ាក្់សាំងបាន
វ៉ាក់សាំងនៃេះមិៃអាេនតលជ
់ ូ ៃបុគគលផ្ដលាៃលកខ ណៈដូ េខាងនម្រកាមន យ
ើ ។
សូ មនតល់ដណ
ាំ ឹងដល់នវជជ បណឌិតរបស់អ្ែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពលពិនម្រគ្នេះនោបល់មុៃនពលចាក់វ៉ាក់សាំង
ម្របសិៃនបើអ្ែកគិតថ្នលកខ ែណឌណាមួ យម្រតូវៃឹងសថៃភាពរបស់អ្ែក។
⚫ បុគគលផ្ដលាៃម្រគ ុៃនតត (*1)
⚫ បុគគលផ្ដលាៃជាំងឺម្រសួេម្រសល់ធងៃ់ធងរ
⚫ បុគគលផ្ដលធាៃប់ាៃម្របវតត ិាៃម្របតិកមម ធងៃ់ធងរ (*2) ជាមួ យៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ាក់សាំងនៃេះ។
⚫ បុគគលផ្ដលាៃលកខ ណៈដនទនម្រតពីលកខ ែណឌខាងនលើផ្ដលាៃលកខ ណៈមិៃសមម្រសបកនុងការទទួ លបាៃវ៉ាក់សាំងនៃេះ។
(*1) ម្រគ ុៃនតតជាទូ នៅាៃសីតណ
ុ ហ ភាពចាប់ព 37.5 អ្ងារនស ន ើងនៅ។ ប៉ាផ្ុ ៃត លកខ ែណឌនៃេះមិៃសមម្រសបសម្រាប់ករណីផ្ដលជាំងនឺ ៃេះម្រតូវបាៃ
វយតនមៃ ជាម្រគ ុៃនតតនដ្ឋយពិចារណានលើសីតុណហភាពោងកាយធមម តាន ើយ នទេះបីជាោងកាយាៃសីតុណហភាពទបជាង 37.5 អ្ងារក៏នដ្ឋយ ។
(*2)ជាំងឺម្របតិកមម ធងៃ់ធងរទៃ់ ៃ់ ៃិងនោគសញ្ញាមួ យេាំៃួៃផ្ដលបង្កហញពីជាំងឺម្របតិកមម ថ្នែនាំ ៃេះ រ ួមាៃដូ េជា របកផ្សបក ៃិងនោគសញ្ញាាៃភាែសរអ្ិល
ពិបាកដកដនងហ ើម
ដនងហ ើមែៃ ី
នបេះដូ ងនលាតញាប់
ៃិងសាាធ្មនែាយ
ជានដើម។
អ្ែ កផ្ដលបាៃនេញនោគសញ្ញាដូ េនរៀបោប់ខាងនលើនៃេះបន្ទាប់ពីនពលចាក់នលើកទី1
ឬនលើកទី2
គឺមិៃអាេចាក់ដូសជាំរុញនដ្ឋយនម្របើវ៉ាក់សាំងដូ េគ្នែន ើយ។

បុគគ ណដ ម្ររវូ ម្រប ុងម្របយ័រនក្នុងការចាក្់វ៉ាក្់សាំង
បុគគលផ្ដលាៃលកខ ណៈដូ េខាងនម្រកាមគួ រផ្តម្រប ុងម្របយ័តែកនុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃេះ។ ម្របសិៃនបើអ្ែកគិតថ្នែល ួៃាៃលកខ ណៈដូ េខាងនម្រកាមនៃេះ សូ ម
នតល់ដណ
ាំ ឹងដល់នវជជ បណឌិតរបស់អ្ែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពលពិនម្រគ្នេះមុៃនពលចាក់វ៉ាក់សាំង។
⚫ បុគគលផ្ដលកាំពុងពយបាលការកក្ម បុគគលផ្ដលាៃបាៃផ្កតថយេុេះ ឬជាំងឺកក្ម។
⚫ បុគគលផ្ដលធាៃប់ពិៃិតយន ើញថ្នែវ េះភាពសុាំ ឬបុគគលផ្ដលាៃសេ់ញាតិជត
ិ សែ ិទធែវេះភាពសុាំពីកាំនណើត។
ឺ ប់ែល ួៃម្រសប់ដូេជា ជាំងឺនបេះដូ ង តម្រមងនន្ទម នថៃើម ជាំងឺ្ម ឬ ជាំងពា
ឺ ក់ព័ៃធៃឹងការលូ តលាស់ ជានដើម។
⚫ បុគគលផ្ដលាៃជាំងជា
⚫ បុគគលផ្ដលធាៃប់ចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុៃមក ន ើយនកើតាៃនោគសញ្ញាអាឡាក់ ុ សី ដូ េជា ម្រគ ុៃនតត ឬរាស់ផ្សបកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពល 2
⚫ នថងបន្ទាប់ពកា
ី រចាក់វ៉ាក់សាំង។
⚫ បុគគលផ្ដលធាៃប់ាៃជាំងឺម្របកាេ់កាលពីមុៃ
⚫ បុគគលផ្ដលអាេៃឹងអាឡាក់ ុ សីជាមួ យៃឹងសរធាតុនស ាំនៃវ៉ាក់សាំងនៃេះ។
ម្របសិៃនបើអ្ែកាៃននានពាេះ ឬអាេាៃននានពាេះ ឬកាំពុងបាំនៅកូ ៃនដ្ឋយទឹកនដ្ឋេះ
សូ មនតល់ដណ
ាំ ឹងជូ ៃដល់នវជជ បណឌិតរបស់អ្ែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពលពិនម្រគ្នេះនោបល់មុៃនពលចាក់វ៉ាក់សាំង។ ោ៉ាងណាមិញ កនុងករណី
អ្ែ កមិៃបាៃពិនម្រគ្នេះនោបល់ជាមួ យម្រគូនពទយសមភ ពម្របចាាំែល ួៃ អ្ែ កអាេចាក់វ៉ាក់សាំងនៃេះបាៃ ម្របសិៃនបើអ្ែកម្រតូវបាៃវ ិៃិេឆ័យ
អ្ៃុញ្ញាតនដ្ឋយម្រគូនពទយម្រតួតពិៃិតយនវជជ សស្តសតបឋម។
វ៉ាក់សាំងនៃេះាៃនទ ក
ុ សរធាតុបផ្ៃថ មផ្ដលមិៃធាៃប់ាៃនម្របើនៅកនុងវ៉ាក់សង
ាំ ពីមុៃៗមកន ើយ។ ម្របសិៃនបើអ្ែកធាៃប់ាៃម្របតិកមម ធងៃ់ធងរ ឬ
អាឡាក់ ុ សី ជាមួ យៃឹងថ្នែព
ាំ ីមុៃមក សូ មនតល់ដណ
ាំ ឹងជូ ៃដល់នវជជ បណឌិតរបស់អ្ែកនៅកនុងអ្ាំ ុ ងនពលពិនម្រគ្នេះនោបល់មុៃនពលចាក់វ៉ាក់សាំង។

េក្េម ភាពណដ ម្ររវូ សធវ ើបនាប់ពីទទួ

បានវ៉ាក្់សាំង

⚫ បន្ទាប់ពចា
ី ក់វ៉ាក់សាំងនៃេះរ ួេ
សូ មរង់ចាាំនៅទីតាាំងផ្ដលអ្ែ កចាក់ថ្នែនាំ ន្ទេះឱ្យបាៃោ៉ាងនោេ
15
ន្ទទី
(ោ៉ាងនោេ
30
ន្ទទីសម្រាប់បុគគលផ្ដលធាៃប់ាៃនោគសញ្ញាអាឡាក់ ុ សីធងៃ់ធងរ ដូ េជាជាំងឺម្របតិកមម ថ្នែ ាំ ឬបុគគលផ្ដលាៃអារមម ណ៍មិៃម្រសួលែល ួៃ ឬសៃៃ ប់ ជានដើម។)
ម្របសិៃនបើអ្ែក
ាៃអារមម ណ៍មិៃម្រសួលែល ួៃ
សូ មទក់ទងនៅកាៃ់នវជជ បណឌិតរបស់អ្ែកភាៃមៗ។
(នធវ ីផ្បបនៃេះអាេជួ យឱ្យអ្ែ កអាេនឆ្ៃ យ
ើ តបនៅៃឹងនលប៉ាេះពាល់ផ្ដលអាេនកើតាៃន ើងភាៃមៗនន្ទេះ)
⚫ កផ្ៃៃ ងផ្ដលចាក់ថ្នែគ
ាំ ួ រផ្តរកាឱ្យសែត។ នទេះបីជាការអ្ែ កអាេងូ តទឹកនៅនថងផ្ដលចាក់ថ្នែនាំ ន្ទេះបាៃក៏នដ្ឋយ
ក៏អ្ែកមិៃម្រតូវដុសកផ្ៃៃ ងផ្ដលចាក់ថ្នែនាំ ន្ទេះផ្ដរ។
⚫ សូ មកុាំនធវ ីការោត់ម្របាណខាៃាំងនៅនថងចាក់ថ្នែនាំ ន្ទេះ។
(បនត សៅខាងសម្រកាយ)

ផ ប៉ះពា ់
⚫

នលប៉ាេះពាល់េមបងាៃដូ េជា ការឈឺចាប់នៅកផ្ៃៃ ងផ្ដលចាក់ថ្នែនាំ ន្ទេះ ឈឺកាល ឈឺសន្ទៃក ៃិងឈឺសេ់ដុាំ អ្ស់កាៃាំង រង្ករ ៃិងម្រគ ុៃនតត។
នលប៉ាេះពាល់ផ្ដលកម្រមៃឹងនកើតន ើង ន ើយាៃភាពធង ៃ់ធងរាៃដូ េជា ជាំងឺេុេះសាាធ្ម (shock) ឬម្របតិកមម ថ្នែ។ាំ
នដ្ឋយសរវ៉ាក់សាំងនៃេះគឺជាវ៉ាក់សាំងម្របនភទថមី នទើបថ្នែនាំ ៃេះអាេៃឹងបងា ឱ្យាៃនោគសញ្ញាផ្ដលមិៃទៃ់អាេបញ្ញជក់េាស់ រ ូ តមកដល់នពលនៃេះ។
ម្របសិៃនបើអ្ែក
កត់សាគល់ន ើញាៃនោគសញ្ញាណាមួ យបន្ទាប់ពកា
ី រចាក់វ៉ាក់សាំងរ ួេ សូ មពិនម្រគ្នេះជាមួ យៃឹងនវជជ បណឌិតផ្ដលចាក់វ៉ាក់សាំងនន្ទេះ ឬ
នវជជ បណឌិតម្របចាាំម្រគួសររបស់អ្ែក។

⚫

តបិតជាករណីកម្រមខាៃង
ាំ ក៏ាៃការោយការណ៍ពីករណីសងស័យ សដ ីពីការរលាកសេ់ដុាំនបេះដូ ងៃិង រលាកនម្រសមនបេះដូ ងនម្រកាយការចាក់វ៉ាក់សាំង
ដូ សមូ លដ្ឋាៃនៃេះ(នលើកទី1/នលើកទី2 នៃេះនងផ្ដរ(នលើកទី1/នលើកទី2) (*)។ នបើាៃនលេនេញនោគសញ្ញាដូ េជា ឈឺម្រទង
ូ ឬនបេះដូ ងនលាតខាៃាំង
ដនងហ ើមែៃ ី ការន ើម
ជានដើម កនុងរងវ ង់ប៉ាុន្ទមៃនថងនម្រកាយចាក់ សូ មនៅទទួ លការពិៃិតយពីសថបៃនវជជ សស្តសតឲ្យបាៃឆ្ប់រ ័ស។
(*) ករណីនៃេះាៃទាំនន្ទរនកើតន ើងនៅនម្រកាយការចាក់នលើកទី 2 នម្រេើៃជាងការចាក់នលើកទី 1 ន ើយភាគនម្រេើៃនកើតេាំនពាេះមៃុសសវ័យនកម ង
ជាពិនសសគឺបុរស។
នបើនៅកនុងការចាក់ដូសជាំរុញនៃេះ របាយការណ៍បាៃបង្កហញថ្ន ជាទូ នៅាៃការន ើងកូ ៃកណដុរនម្រកាមនកៃ ៀកនម្រេើៃ (ម្របាណ5%)
នបើនធៀបនៅៃឹងការចាក់នលើកទី1 ឬទី2។ នោគសញ្ញាភាគនម្រេើៃគឺម្រសល ៃឹងបាត់នៅវ ិញកនុងរងវ ង់បន្ទ
៉ាុ ម ៃនថងនម្រកាយ ប៉ាុផ្ៃត នបើនៅន ើងន ើមខាៃាំង
ឬបៃត យូ រ សូ មនៅពិៃិតយនៅសថបៃនវជជ សស្តសត។

⚫

អាំពីម្របព័នធជន
ាំ ួ យេម្រាប់ការរងផ ប៉ះពា ់ដ ់េុែភាពសោយសរការចាក្់វ៉ាក្់សាំង
ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាេបងា ឱ្យាៃបញ្ញហសុែភាព (ជាំងឺននសងៗ ឬពិការភាព)។ នទេះបីជាករណីកម្រម ប៉ាុផ្ៃត ក៏មិៃអាេសៃម ត់ថ្នគ្នមៃទ ាំងម្រស ុងបាៃន យ
ើ
ន តុនៃេះនទើបម្របព័ៃធជាំៃួយនៃេះម្រតូវបាៃបនងា ើតន ើង។
នៅកនុងករណីផ្ដលាៃការប៉ាេះពាល់ដល់សុែភាពនដ្ឋយសរផ្តការចាក់វ៉ាក់សាំង ជាំៃួយ (េាំណាយនលើការពយបាល ម្របាក់អ្តថម្របនោជៃ៍ជៃពិការ ជានដើម)
ក៏ាៃនតលជ
់ ូ ៃនងផ្ដរនៅនម្រកាមេាប់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង។
សូ មពិនម្រគ្នេះជាមួ យៃឹងភូ មិ សង្កាត់ ម្រក ុងរបស់អ្ែកអ្ាំពីៃីតិ វ ិធីចាាំបាេ់សម្រាប់ការបាំនពញផ្បបបទ។

អាំពីការឆ្ល ងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
នៅនពលផ្ដលឆ្ៃ ងវ ីរុស SARS-CoV-2 អ្ែ កអាេៃឹងាៃនោគសញ្ញាម្រសនដៀងៃឹងជាំងឺផ្តតសយ ដូ េជា ម្រគ ុៃនតត ៃិងកែ ក ជានដើម។ នទេះបីជាាៃមៃុសស
ជានម្រេើៃបាៃធូ រម្រសលពីជាំងនឺ ៃេះនដ្ឋយាៃនោគសញ្ញាតិេតួ េកត ី នៅកនុងករណីធងៃ់ធងរមួ យេាំៃួៃ នោគសញ្ញារលាកសួ ត ដូ េជាពិបាកដកដនងហ ើមខាៃាំងនៅៗ
ន ើយផ្ថមទ ាំងអាេនម្រគ្នេះថ្នែក់ដល់អាយុជី វ ិតផ្ថមនទៀត។

ក្ខ ែៈេាគ ់របេ់វ៉ាក្់សាំងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា (វ៉ាក្់សាំងផ ិរសោយ Pfizer) ណដ នឹងយក្េក្សម្របើម្របាេ់សៅស ើក្សន៉ះ
ថ្នែនាំ ៃេះគឺជាវ៉ាក់សាំង RNA ន្ទាំសរ (mRNA) ន ើយជាការនស ាំ ផ្ដល mRNA ផ្ដលជាផ្នៃការសម្រាប់ម្របនូ តអ្ុីៃសាំខាៃ់នៃវ ីរុស SARS-CoV-2
(ម្របូនតអ្ុីៃផ្ដលនមនោគម្រតូវការចាាំបាេ់នដើមបីេូលនៅកនុងនកាសិកាោងកាយ) ាៃព័ទធជុាំ វ ិញនៅកនុងភាែសលីពីត។ នៅនពលផ្ដល mRNA េូ លនៅដល់នកាសិកា
របស់មៃុសសតាមរយៈវ៉ាក់សាំងផ្ដលាៃនៅកនុងថ្នែនាំ ៃេះ ម្របូនតអ្ុីៃបន្ទៃនមនោគ (viral spike proteins) ៃឹងកនកើតន ើងនៅកនុងនកាសិកាអាម្រស័យនៅតាម
mRNA ន ើយនធវ ីឱ្យអ្ង់ទីករអ្ស់ម្របសិទធភាពកនុងការម្របឆ្ាំងៃឹងម្របូនតអ្ុីៃបន្ទៃ ផ្ថមទ ាំងបនងា ើតឱ្យាៃការនឆ្ៃ យ
ើ តបការពារនកាសិកា
ផ្ដលនគបាៃនជឿថ្នអាេបង្ការការឆ្ៃ ងជាំងឺផ្ដលបណា
ត លមកពី វ ីរុស SARS-CoV-2 បាៃ។
ថ្នែនាំ ៃេះាៃនស ាំន ើងពីនម្រគឿងដូ េខាងនម្រកាម៖
សរធាតុនស ាំសកមម
◆
Tozinameran (mRNA បនងា ើតឱ្យាៃម្របូនតអ្ុីៃបន្ទៃនពញលកខ ណៈផ្ដលភាជប់ជាមួ យៃឹងភាែសនកាសិការបស់មៃុសស)
ធាតុនស ាំបផ្ៃថ ម
◆
សាសធាតុ ALC-0315: [(4-hydroxybutyl)azanediyl]bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
◆
សាសធាតុ ALC-0159: 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
◆
សាសធាតុ DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
◆
កូ នលនសត រ៉ា ូល
◆ ប៉ាូ តាសយូម កៃ រ ីត
◆នូ សវ័រម៉ាូ ណូម្រតូបតាសយ
៉ាូ
ូ ម
◆
សូ ដយ
ូ មស្ត វ ីដូ យមនូ សូ យមឌីម្រដស
ូ ុីត
◆ សា រ
សម្រាប់ព័ត៌ាៃបផ្ៃថ មអ្ាំពីម្របសិទធភាព
ៃិងសុវតថ ិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់នមនោគកូ រ៉ា ូណា
សូ មេូ លនៅកាៃ់ទាំព័រវ៉ាក់សាំងសម្រាប់នមនោគកូ រ៉ា ូណានៅនលើផ្វបសយរប
ស់ម្រកសួ ងសុខាភិបាល ការង្ករ ៃិងសុែុាលភាព។

ម្រកសួ ងសុខាភិបាល ការង្ករ
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